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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

EditorialΣήμερα παραχωρώ την στήλη στο 

editorial (Τεύχος Νο 902) του πολύ καλού 

περιοδικού Adbusiness που εκδίδει 

ο ακούραστος συνάδελφος Βαγγέλης 

Παπαλιός. Όσα αναφέρονται στο κείμενο 

αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρουν ένα ευρύ 

επιχειρηματικό ακρoατήριο.

Ένας αστικός μύθος marketing 

υποστηρίζει ότι ελάχιστοι συνεχίζουν 

να θέλουν να σπαταλάνε το χρόνο τους, 

να βλέπουν, να ακούν και να διαβάζουν 

(ή να «ανοίγουν» στο διαδίκτυο) 

διαφημίσεις. Όσο και να ενημερώνουν, 

όσο ευφάνταστες και δημιουργικές και να 

είναι, όποιον και να ρωτήσει κανείς σε μια 

έρευνα, σε μια δημοσκόπηση, θα απαντήσει 

ότι όχι, δεν θέλει τις διαφημίσεις. Αυτό λέει 

ο αστικός μύθος. Και γιατί δεν τις θέλει; 

Άλλοι λένε ότι δεν έχουν χρόνο, άλλοι ότι 

τους είναι αδιάφορες, άλλοι ότι δεν έχουν 

πρόθεση να αγοράσουν τίποτα άλλο πέρα 

από τα απαραίτητα, άλλοι υποστηρίζουν ότι 

οι διαφημίσεις δεν λένε όλη την αλήθεια 

ή ακόμη ότι την ωραιοποιούν, ότι λένε 

ψέματα. Και υποτίθεται ότι στο πρώτο σποτ 

που προβάλλει η TV εγκαταλείπουν ή 

κάνουν διάλειμμα ή zapping. Και ότι στο 

ραδιόφωνο αντιστοίχως κάνουν tuning. 

Ότι στο διαδίκτυο κλείνουν τα pop 

up. Και στις εφημερίδες επιδεικνύουν 

παγερή αδιαφορία για τα ολοσέλιδα 

των καταχωρήσεων. Είναι όμως έτσι τα 

πράγματα; Μπορεί. Μπορεί ο καταναλωτής 

να κουράστηκε, μπορεί να βαρέθηκε, ίσως 

να θεωρεί ότι είναι ώριμος να αποφασίσει 

και χωρίς τη διαφήμιση στην εποχή της 

έκρηξης των social media, των forum 

των καταναλωτών και των βιωματικών 

καταθέσεων εμπειριών κατανάλωσης. 

Όμως οι έρευνες λένε άλλα. Ο καταναλωτής 

κολλάει με τη διαφήμιση, επειδή οι 

διαφημιστές δεν του πουλάνε πια φύκια για 

Διαφημίζεται γιατί πουλάει;
...ή πουλάει γιατί διαφημίζεται;

μεταξωτές κορδέλες. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που ο καθένας υποστήριζε ότι είναι 

ο super duper, ο πρώτος, ο μοναδικός, ο Mr Perfect. Η διαφήμιση χαμήλωσε τους τόνους, 

γιατί αυτορρυθμίστηκε. Κατέβηκε down to earth, ίσως πόνεσε, ίσως να ένιωσε τον πόνο, την 

πείνα, το θυμό, την ένδεια των καταναλωτών. Ίσως οι διαφημιστές να κατάφεραν να πείσουν 

τον πελάτη. Μπορεί η διαφήμιση να συνδέεται με την κατανάλωση, ίσως όμως πρέπει να το 

δούμε από τη σωστή φορά: για να υπάρξει πώληση, πρέπει να προηγηθεί διαφήμιση. 

Δεν προβάλλεται μόνον ο ισχυρός, δεν πρέπει να προβάλλεται μόνο ο μεγάλος...                             

       Παρακολουθούμε την εγχώρια διαφημιστική παραγωγή της δημιουργικής τάξης των 

διαφημιστών. Εξαιρετικές δουλειές παρά τα κουτσουρεμένα budgets. Έξυπνα σλόγκαν, 

έξυπνες ιδέες, μη εμποτισμένες σε δάκρυα γκρίνιας και αγανάκτησης. Η κρίση έδωσε ένα 

μάθημα και πιστεύουμε ότι η διαφήμιση το πέρασε. Πουλάει έξυπνα, λέει την αλήθεια με 

όμορφο και καλό τρόπο - όπως αναφέρει και το σλόγκαν μεγάλης διαφημιστικής. Το θέμα 

είναι: ποιο περιεχόμενο ντύνει η διαφήμιση με την κομψή αυτή αισθητική της; τα λιγοστά 

σίριαλ; τα δραματοποιημένα δελτία ειδήσεων; τις χιλιοπαιγμένες ταινίες; τα πρωϊνάδικα 

της γυμναστικής και μαγειρικής; Ναι, και αυτά. Τουλάχιστον, δεν προσβάλλει κανέναν. 

Προσπαθεί να προωθήσει προϊόντα και υπηρεσίες σε καιρό κρίσης. 

Και πιστεύουμε ότι το κάνει καλά...

ΓΙΑΤΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ; 
Εδώ μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένη όλη την εκδήλωση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

που πραγματοποιήθηκε στον ΑΚΤΟ την Δευτέρα 13 Ιουνίου.

Υπερκορεσμένος από διαφημιστικά μηνύματα κεντρικός δρόμος της Νέας Υόρκης. Allen.G / Shutterstock.com

https://www.youtube.com/watch?v=n_F62C2jboE
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http://lourakiahirsch.gr/
http://lourakiahirsch.gr/
https://www.facebook.com/lourakiahirsch
https://twitter.com/lourakiahirsch
https://plus.google.com/u/0/106504638726117680545/about
https://www.youtube.com/channel/UCP2A0zkhdvVUVeDVu7GgxDA
https://www.pinterest.com/lourakiahirsch/
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E������: Τάκης Τζίμας, ���"#"$�%� �&$��'��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��(�)"$������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

Ξύλο... και γάμος!
Μία άλλη διάσταση του μυστηρίου...

www.photo.gr
https://www.youtube.com/watch?v=MmAYNAxFw3Y
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I AM THE NEW NIKON D5. Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να δει το γυμνό 

μάτι. Με το εκπληκτικό σύστημα AF νέας γενιάς 153 σημείων παρακολουθώ ό,τι 

κι αν φωτογραφίζεις. Ο αισθητήρας εικόνας 20 MP και ο αισθητήρας μέτρησης 

180K pixel που διαθέτω αποδίδουν εντυπωσιακή ακρίβεια στην αναγνώριση 

θεμάτων και τις λεπτομέρειες της εικόνας. Φωτογραφίζω με ταχύτητα έως 14fps 

και προσφέρω video ποιότητας 4K UHD. Η απίστευτη ευαισθησία ISO 102.400 

που παρέχω σου δίνει την ελευθερία λήψεων ακόμα και στις πιο απαιτητικές 

συνθήκες φωτισμού. I am vision outperformed. nikon.gr 

I AM THE NEW NIKON D5. Βλέ

μάτι Με το εκπληκτικό σύστημα AF νέας γενιάς 153 σημείων παρα

I AM THE ONE WHO GOT THE SHOT

Nikon D5.indd   1 11/5/2016   11:51:36 πμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Hasselblad X1D
Η μεγαλύτερη mirrorless όλων των εποχών

Όταν γεννήθηκαν οι mirrorless (ή αν θέλετε Compact System Cameras) με την πρώτη διδάξασα 

Panasonic Lumix G1 (2008), προωθήθηκε η ιδέα της απολύτως compact φωτογραφικής 

μηχανής/συστήματος. Δηλ. αναγνωρίστηκε η ανάγκη για μηχανές περιορισμένων διαστάσεων 

με εναλλακτούς φακούς. Η σμίκρυνση των διαστάσεων ήλθε με την κατάργηση του 

συγκροτήματος του καθρέπτη/πενταπρίσματος, που είναι το σήμα-κατατεθέν των DSLR και σε 

μερικές περιπτώσεις με την επιλογή μικρότερων αισθητήρων όπως της αρχιτεκτονικής Micro 

4/3 (Οlympus, Panasonic). 

Μόλις πριν μερικά χρόνια η Sony ανέτρεψε το σκηνικό των μικρότερων αισθητήρων στις 

mirrorless παρουσιάζοντας τις πρώτες full frame σειράς Α7, με μεγάλη εμπορική επιτυχία. 

Όμως κανείς δεν προέβλεπε τη συνέχεια. Την έκπληξη λοιπόν έκανε η Ηasselblad αναγγέλλοντας 

την πρώτη mirrorless μεσαίου φορμά, τη X1D με αισθητήρα 50Megapixel και καινούργια μοντούρα 

φακών. Η Hasselblad έχει προσδοκίες να χρησιμοποιείται η καινούργια μηχανή και σε εξωτερικές 

λήψεις, εν μέρει χάρη και στην αδιαβροχοποιημένη κατασκευή. Αντίθετα οι μέχρι σήμερα ψηφιακές 

μηχανές συστήματα μεσαίου φορμά Ηasselblad όπως η πρόσφατη Η6D-100c που παραμένουν στη 

modular λογική με ρεφλέξ δομή, κατά κύριο λόγο αξιοποιούνται σε περιβάλλον στούντιο. 

Η Χ1D είναι πολύ πιο λεπτή από οποιοδήποτε ως τώρα σύστημα Hasselblad αποδεικνύοντας 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχεδίασης mirrorless (πάχος μόλις 71mm). Προς το παρόν 

προσφέρονται μόνον δύο φακοί 45mm f/3,5 και 90mm f/3,2 (περίπου ισοδύναμοι με 35mm και 

70mm στο full frame). H εταιρία επίσης δεσμεύτηκε να λανσάρει ένα ευρυγώνιο 30mm (ισοδύναμο 

με 24mm) ως τη Photokina το Σεπτέμβρη. Προφανώς αυτοί οι δύο τρεις φακοί δεν επαρκούν για 

να θεωρηθεί πλήρες και ανταγωνιστικό το νέο σύστημα, γι αυτό και η Hasselblad διευκρινίζει ότι με 

τον αντάπτορα που σύντομα θα μπει στην παραγωγή θα είναι εφικτή η υποστήριξη και κανονική 

λειτουργία όλων των φακών H-System και μάλιστα με autofocus. 

Στην πλάτη της X1D βρίσκουμε μια οθόνη 3in. 920K συνηθισμένη σε όλες τις DSLR/CSC με το 

πρόσθετο χαρακτηριστικό της αφής. Το ηλεκτρονικό σκόπευτρο είναι τυπικό EVF με ανάλυση XGA 

και μοιάζει πολύ με το Ultramicron της Epson στο βαθμό που και ο αισθητήρας ταιριάζει πολύ στα 

χαρακτηριστικά του με τον αντίστοιχο 50MP της Pentax 645Z.  H αναμενόμενη τιμή της Χ1D με φακό 

θα διαμορφώνεται λίγο παραπάνω από τα 10.000 ευρώ. 

Όπως δήλωσε ο νέος πρόεδρος Perry Oosting,”H νέα Hasselblad X1D αντιπροσωπεύει ένα αξονικό 

σημείο στην 75ετή ιστορία της 

εταιρίας. Αυτό το μοντέλο κάνει 

το μεσαίο φορμά πιο προσιτό σε 

μεγαλύτερο κοινό, σε μια νέα γενιά 

χρηστών, και ταυτόχρονα ωθεί σε 

νέα ύψη την απόδοση.”

 L INEEEEEEEEE �EEEE ������� � �����������  �O IMAGING

Βασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας: CMOS 

44x33mm 51MP με ανάλυση 

8272x6200pixel

Moντούρα: Ηasselblad X

Λειτουργίες Autofocus: contrast 

detect με επιλογές πολλαπλών 

σημείων AF, centre, επιλεκτικό 

ένα σημείο 

EVF: 2,36K

Φωτομέτρηση: πολυζωνική, 

κεντρικά ζυγισμένη, spot

Oθόνη: αφής 3in. 920K

Kλείστρο: 1/2000-60sec.

Λειτουργίες έκθεσης: program, 

aperture, shutter priority, manual

Ριπή: 2,3fps

Video: full HD 25p H.264

Interface: miniHDMI. USB 3.0

Mπαταρία: 3200mAh

Διαστάσεις: 150x98x71mm

Βάρος: 725gr.
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http://www.stamos.com.gr/
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Nikon P900
Video Full HD 60p και zoom 
ως 2000mm

Η πρόταση της ιαπωνικής εταιρίας στην κατηγορία 

των superzoom ακούει στο όνομα P900, η οποία 

προσφέρει οπτικό zoom 83x, δηλαδή εστιακές 

αποστάσεις 24-2000mm (αντιστοιχία 35mm). 

Εγγράφει video Full HD στα 60p και ενσωματώνει 

στερεοφωνικό μικρόφωνο. Φυσικά δεν λείπει 

ο οπτικός σταθεροποιητής- o οποίος μπορεί 

να δώσει περιθώριο ακούνητων λήψεων μέχρι 

και 5 stop καλύτερα από την επίδοση χωρίς 

stabilizer. Όσο αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά, 

διαθέτει αισθητήρα CMOS 16MP, μεγέθους 

1/2.3in, αρθρωτή οθόνη LCD 921Κ, ηλεκτρονικό 

σκόπευτρο. Ο φακός έχει μέγιστη φωτεινότητα 

f/2.8 στα 24mm και f/6.5 στα 2000mm. Έχει εύρος 

ISO 100-6400 και ριπή 7 fps. Είναι διαθέσιμη 

μέσω της αντιπροσωπείας Δ. & Ι. Δαμκαλίδης 

Α.Ε. Παρακολουθήστε στο παρακάτω video 

παραδείγματα από το zoom out της P900: 

https://www.youtube.com/watch?v=63t0TwBJ_

lk&feature=youtu.be

������ 7

WD Wireless Pro
Ασύρματος σκληρός δίσκος με Wi-Fi

O νέος εξωτερικός σκληρός δίσκος της Western Digital (που εξαγόρασε πρόσφατα 

τη Sandisk) είναι σχεδιασμένος για φωτογράφους και όσους άλλους τους 

ενδιαφέρει το γρήγορο backup on-location. Διαθέτει τεχνολογία Wi-Fi, υποδοχή για 

κάρτες SD και υποστηρίζει USB 3.0. Σε αντίθεση με τον προκάτοχο του WD Wireless, 

είναι αισθητά πιο γρήγορος. Συγκεκριμένα το Wi-Fi επιτυγχάνει ταχύτητα από 9MB/

sec έως 20MB/sec, η υποδοχή καρτών SD από 10MB/sec μέχρι 75MB/sec ενώ η 

αυτονομία της μπαταρίας έχει διπλασιαστεί. Λειτουργεί συνεχόμενα για 10 ώρες ή για 6 

έως 8 ώρες απαιτητικής χρήσης, σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να τον 

αξιοποιήσει ως power bank για να τροφοδοτήσει 

άλλες συσκευές (π.χ. smartphone). Ακόμα, 

είναι συμβατός με το Creative Cloud, ώστε να 

γίνεται απευθείας το ανέβασμα του υλικού. Είναι 

διαθέσιμος σε εκδόσεις των 2TB και 3TB. 
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O �������	
 �� �����	���� zoom 

��	
 ��� �� �� ������	 �������� f/1,8 

������� �� �������� ��� APS-C format.

�������	
���� ��� ��� ���������� (LH880-02)

https://www.facebook.com/sigma.greece
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Pentax Film Duplicator
Γρήγορη ψηφιοποίηση φιλμ 
μεγάλου φόρμα

Το νέο Film Duplicator της Pentax στοχεύει 

να διευκολύνει την ψηφιοποίηση φιλμ 

35mm, 120mm και μεγάλου φορμά. Η 

συσκευή απαιτεί τη χρήση DSLR, macro 

φακού και φορητού φλας. Παρόλο που 

δεν πρόκειται για το πρώτο Film Duplicator 

της εταιρίας η καινοτομία βρίσκεται στο ότι 

υποστηρίζει φιλμ μεγάλου φορμά. Η δε 

ποιότητα αποτελεί συνάρτηση της DSLR που 

θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία. Όσο 

βέβαια για την ταχύτητα είναι πολλαπλάσια 

ενός scanner. 

Instagram
Άγγιξε το ορόσημο των 500 εκ. χρηστών

Το δημοφιλές δίκτυο διαμοιρασμού φωτογραφιών αυξάνει συνεχώς τη 

δημοτικότητα του, ξεπερνώντας πλέον τους 500εκ. χρήστες. Στο επίσημο blog 

του Instagram, αναφέρεται πως η πτώση της τάξεως του 33% σε likes/comments 

που απασχόλησε το διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες, δεν είναι παρά μόνο συνέπεια 

της ανάπτυξης. Επίσης, σημειώνει πως 300εκ. χρήστες χρησιμοποιούν πλέον το 

app κάθε μέρα. Συμπερασματικά, το Instagram διατηρεί τι ίδιο επίπεδο ανάπτυξης 

με πέρσι προσθέτοντας 50% στην εγκατεστημένη βάση. Δηλαδή δέχθηκε αύξηση 

200εκ. λογαριασμών τους τελευταίους 18 μήνες, ενώ προστέθηκαν 100εκ. τους 

τελευταίους εννέα μήνες.
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Rollei Sportsline 85
Με video Full HD 

Το καλοκαίρι οι αδιάβροχες μηχανές που είναι κατάλληλες για υποβρύχια χρήση 

έχουν την τιμητική τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η Rollei Sportsline 85: 

διαθέτει housing αλουμινίου και παραμένει λειτουργική έως τα 3 μέτρα κάτω 

από την επιφάνεια του νερού. Διαθέτει αισθητήρα CMOS, ανάλυσης 8MP και 

εγγράφει video 1080p στα 15fps ή 720p στα 30fps. Προσφέρει ψηφιακό ζουμ 

8x, οθόνη 2.4in και αντικραδασμική προστασία για πτώσεις από ύψος έως 1m 

(σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΙΡ68). Η αυτονομία της μπαταρίας είναι 130 

λεπτά. Ακόμα, έχει ενσωματωμένο φλας και στη συσκευασία περιλαμβάνεται 

θήκη προστασίας. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε
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Apple Watch
Φωτογραφική μηχανή 
σε μελλοντική έκδοση;

Σύμφωνα με πρόσφατα 

δημοσιευμένη πατέντα του 

τεχνολογικού κολοσσού, είναι 

πιθανό να δούμε υποσύστημα 

φωτογραφικής μηχανής σε επόμενη 

έκδοση του Apple Watch. Το 

γράφημα του εν λόγω διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνει επίσης 

την μελέτη διάφορων αισθητήρων, 

που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

strap sensors και environmental 

sensors. Ωστόσο, η αρκετά ευρεία 

διατύπωση δεν αποσαφηνίζει σε ποιο 

σημείο της συσκευής θα βρίσκεται η 

φωτογραφική μηχανή, αν θα μπορεί 

να αξιοποιηθεί για selfies, σάρωση QR 

code κ.λπ. Προς το παρόν, η Apple 

φαίνεται να αναζητά τρόπους να 

αναβαθμίσει το Apple Watch το οποίο 

δεν γνώρισε επιτυχία εφάμιλλη με τα 

υπόλοιπα προϊόντα της. Lightroom
Απευθείας ανέβασμα φωτογραφιών στο Instagram

To Instagram είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που φιλοξενεί από φωτογραφίες κατοικίδιων 

και selfies μέχρι έργα επαγγελματιών και ενθουσιωδών φωτογράφων. Στη δεύτερη 

περίπτωση το ανέβασμα φωτογραφιών από μία εξωτερική μηχανή, κατόπιν επεξεργασίας 

τους, αποτελεί μια όχι και τόσο σύντομη διαδικασία. Το νέο plugin LR/Instagram λοιπόν 

επιτρέπει άμεσο ανέβασμα του υλικού, μέσα από το περιβάλλον του Lightroom, 

ελαττώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο και ταυτόχρονα προσφέροντας μια σειρά 

από δυνατότητες. Συγκεκριμένα είναι δυνατή η προσθήκη ετικετών (hashtag), άσπρου 

πλαισίου, ενώ μέσω του εργαλείου crop ο χρήστης διαμορφώνει την αναλογία του κάδρου. 

Ακόμα, υποστηρίζει πολλαπλούς λογαριασμούς, με τη δημιουργία public collections. Για 

τους ενδιαφερόμενους: http://www.lrinstagram.com/index.html

Ricoh
Εξαγοράζει την υπηρεσία 
cloud της Eyefi

H Eyefi είναι γνωστή για τις κάρτες SD με 

Wi-Fi που επιτρέπουν την ασύρματη 

μεταφορά υλικού από την μηχανή σε 

υπολογιστή ή smartphone. Το Eyefi cloud, που 

εγκαινιάστηκε τον Απριλίου του 2014, περνά 

πλέον στα χέρια της Ricoh και συνεχίζει να 

παρέχει backup φωτογραφιών και μετέπειτα 

οργάνωση και επεξεργασία. Οι χρήστες που 

είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία 

δεν θα επηρεαστούν από αλλαγές, λόγω 

της πώλησης. Όσο αφορά τις κάρτες Mobi 

and Mobi Pro της Eyefi θα συνεχίζουν να 

υποστηρίζονται πλήρως από το cloud, πλέον 

υπό την αιγίδα της Ricoh. 
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Συνεχίζοντας δυναμικά τις δράσεις του, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

παρουσιαζει δύο νέα εργαστήρια στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Σε συνεργασία 

με τον εκδότη και δημιουργό comics Νίκο Δαλαμπύρα, πραγματοποιείται εργαστήριο 

comics για παιδιά ηλικίας 10-13 ετών που θα δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία comics. 

Με μαθήματα συνολικής διάρκειας 15 ωρών οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» και τα εργαλεία σχεδίασης comics, εξερευνώντας 

παράλληλα τη σχέση τους με τη φωτογραφία. Επίσης διοργανώνεται ένα ακόμη εργαστήριο 

φωτογραφίας για εφήβους 13-16 ετών. Υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου Στέφανου 

Τσακίρη οι έφηβοι θα έρθουν κοντά στην τέχνη της φωτογραφίας αναλύοντας έννοιες όπως 

κάδρο, αποφασιστική στιγμή και οπτική γωνία ενώ παράλληλα θα μάθουν βασικές αρχές 

της φωτογραφικής τεχνικής. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο φωτογραφίας απαιτείται οι 

συμμετέχοντες να έχουν τη δική τους ψηφιακή μηχανή. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν 

στο χώρο του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Εργαστήριο Comics: 17.00-20.00 

4 Ιουλίου - 8 Ιουλίου 

Κόστος: 45 ευρώ

Εργαστήριο φωτογραφίας: 11.00 – 

14.00. Δευτέρα 4 Ιουλίου, Τετάρτη 6 

Ιουλίου, Παρασκευή 8 Ιουλίου, Δευτέρα 

11 Ιουλίου και Τετάρτη 13 Ιουλίου

Κόστος: 30 ευρώ

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Μαρία Κοκορότσκου, Τμήμα 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μ.Φ.Θ., 

Τηλ. 2310566716, 

educ.thmp@culture.gr 

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Comic και φωτογραφία σε δύο νέα εργαστήρια

Εκλάπη φωτογραφική μηχανή 
Nikon D2x με Serial No: 5076281 

από φωτογραφικό κατάστημα 
στην περιοχή του Αιγάλεω. 

Όποιος γνωρίζει κάτι παρακαλείται να 
ενημερώσει στο 6947422810.

Κλοπή
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Nikon D5
Αναβάθμιση firmware φέρνει εγγραφή video 
30 συνεχόμενων λεπτών και ηλεκτρονικό stabilizer

Η νέα έκδοση firmware της ναυαρχίδας D5, φέρνει ενδιαφέρουσες 

βελτιώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

video. Αρχικά, το πιο αξιόλογο χαρακτηριστικό είναι η 

επέκταση του χρονικού ορίου συνεχόμενης εγγραφής 

video στα 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Αυτό ισχύει 

ακόμα και στην ανάλυση 4K UHD (3840χ2160) για 

την οποία ο μέγιστος χρόνος εγγραφής περιοριζόταν 

μέχρι πρότινος στα τρία λεπτά. Επίσης, εξοπλίζεται 

με λειτουργία ηλεκτρονικής σταθεροποίησης (VR) 

κατά την εγγραφή video (παρόμοια λειτουργία με 

εκείνη των προγραμμάτων editing). Αντίστοιχα, στη 

φωτογραφία όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 

σταθεροποίησης, η μηχανή ανιχνεύει το μέγιστο 

επίπεδο φωτεινότητας και αυτόματα μεταβάλλει 

ελαφρά το χρόνο έκθεσης για να καταφέρει να 

πετύχει σταθερή λήψη και χρωματική αναπαραγωγή. 

Επιπλέον των επιλογών 25-, 72- και 153- σημείων 

εστίασης που ήδη διατίθενται, η D5 προσφέρει τώρα 

AF δυναμικής περιοχής με 9 σημεία εστίασης, κάτι 

πολύ αποτελεσματικό όταν θέλουμε να εστιάσουμε 

σε  μικρότερες περιοχές κινούμενου θέματος. Δηλαδή, 

αξιοποιεί πληροφορίες από τα γύρω σημεία εστίασης και 

επιτρέπει το κλείδωμα σε ένα αντικείμενο, ακόμα και αν 

αυτό σύντομα ξεφύγει από το επιλεγμένο κύριο σημείο εστίασης. Το νέο firmware είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη εδώ: 

http://downloadcenter.nikonimglib.com/el/products/320/D5.html
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Captain Jack Sparrow
Έκθεση του Κωνσταντίνου 
Ευγενίδη 

Στη νέα ατομική του έκθεση φωτογραφίας 

ο Κωνσταντίνος Ευγενίδης προσεγγίζει 

το γνωστό ήρωα Captain Jack Sparrow. 

Με φόντο το μαγευτικό τοπίο της Λήμνου, 

ο φωτογράφος έρχεται να αναδείξει την 

τέχνη του cosplay σε μια έκθεση που θα 

παρουσιαστεί αρχικά στη Μύρινα και στη 

συνέχεια στον Άη Στράτη Λήμνου. Tο 

μακιγιάζ για τη cosplay μεταμόρφωση καθώς 

και τη performance επιμελήθηκε η Πέννυ 

Ζωγράφου. 

Διάρκεια έκθεσης: 23 – 27 Ιουλίου 

Διεύθυνση: Μύρινα

Διάρκεια: 3 – 5 Αυγούστου

Διεύθυνση: Άη Στράτης

Πληροφορίες: Konstantinos Evgenidis 

Photography, https://www.facebook.com/

KonstantinosEvgenidis/?fref=nf 
Puer Aeternus
Έκθεση του φωτογράφου Freddie F

Γεννημένος σε αμερικάνικη βάση στη Γερμανία και έχοντας από μικρός γυρίσει πολλά 

μέρη σε όλο τον κόσμο, ο Freddie Faulkenberry ή Freddie F όπως είναι ευρύτερα 

γνωστός, εκφράζει τις προσωπικές του ανησυχίες στον εκθεσιακό χώρο του Blank 

Canvas. Υπό τον «Puer Aeternus» η έκθεση προσεγγίζει την έννοια του αιώνιου παιδιού 

ή αλλιώς ενός ενήλικα που διατήρησε τη ψυχολογία του εφήβου. Σε ένα φωτογραφικό 

ταξίδι με άξονα το ένστικτο, ο φωτογράφος καταφέρνει να αναδείξει τη ρομαντική και μη 

επιτηδευμένη πλευρά της καθημερινότητας, μέσα από μια καταγραφή που απέχει από τις 

απογοητεύσεις της ενήλικης ζωής. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Ιουλίου

Διεύθυνση: Blank Canvas Μελανθίου 8, Ψυρρή, Αθήνα

Πληροφοριες: Blank Canvas, blankcanvas@gmail.com, 

www.facebook.com/blank.canvas.greece 

Εθνικός Δρυμός 
Ολύμπου
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο 
Πληροφόρησης

Ανοικτό στο κοινό είναι πλέον το Κέντρο 

Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου στο Λιτόχωρο Πιερίας. Οι επισκέπτες 

του εκθεσιακού χώρου του κέντρου θα 

μπορούν να ταξιδέψουν στο περιβάλλον του 

Ολύμπου ανά υψομετρική ζώνη μέσα από μια 

ιδιαίτερη πολυεπίπεδη έκθεση. Εντυπωσιακές 

εικόνες, κείμενα, ταινίες και τρισδιάστατη 

απεικόνιση ταξιδεύουν τον επισκέπτη από τους 

πρόποδες μέχρι τις  κορυφές του Ολύμπου 

καθιστώντας το Κέντρο Πληροφόρησης έναν 

εκθεσιακό χώρο μεγάλης πολιτιστικής αξίας. 

Αποτελώντας μια σημαντική πρωτοβουλία για 

την προστασία  και διατήρηση της φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς, το Κέντρο 

Πληροφόρησης θα λειτουργεί παράλληλα 

ως τόπος συγκέντρωσης, ενημέρωσης, εκκίνησης και ορθής διάχυσης των επισκεπτών στον 

Όλυμπο. Το Κέντρο Πληροφόρησης πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και 

ανάθεση από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στο Μουσείο Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ ή και των εννιά εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

45€

9 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 11:
«Φωτογραφία 

Φύσης»
Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 6 Οκτωβρίου 

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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HIPA
Διάλεξη του διάσημου 
φωτογράφου Abdulaziz 
Al-Duwisan

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 

4 Ιουνίου η διάλεξη του διάσημου 

φωτογράφου από το Κουβέιτ, Abdulaziz 

Al-Duwisan. Πρόκειται για μια ακόμη 

πρωτοβουλία τoυ οργανισμού Hamdan 

bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

International Photography Award (HIPA). 

Η διάλεξη είχε ως θεματική το πολύπλοκο 

ζήτημα της ψηφιακής χειραγώγησης, 

φέροντας τον τίτλο «Discover the Art of 

Digital Manipulation». Διακεκριμένος 

φωτογράφος και ιδιαίτερη προσωπικότητα 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο 

Abdulaziz Al-Duwisan κατάφερε να φέρει 

τους φωτογράφους που παρακολούθησαν 

τη διάλεξη πιο κοντά σε ένα δύσκολο 

ζήτημα που αποτελεί και μια από τις 

κατηγορίες της τρέχουσας περιόδου του 

διαγωνισμού των βραβείων HIPA. Όπως 

είπε μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας 

των HIPA, Ali bin Thalith, ο θεσμός των 

βραβείων HIPA θα φιλοξενήσει περισσότερες 

διαλέξεις και εργαστήρια μέσα στους 

επόμενους μήνες τηρώντας τη δέσμευση 

για  εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

τόσο για τις ντόπιες όσο και τις διεθνείς 

φωτογραφικές κοινότητες. 

Πληροφορίες: 

HIPA, http://www.hipa.ae/en/

PhotoEspaña 2016
Η έκθεση Faces ταξίδεψε στη Μαδρίτη

Έχοντας ήδη παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες, στο Ρότερνταμ, στο Παρίσι και στο Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, η έκθεση «Faces. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή 

φωτογραφία μετά το 1990» ταξιδέυει στη Μαδρίτη, στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ 

Φωτογραφίας PhotoEspaña. Με την έκθεση Faces να αποτελεί μέρος του επίσημου 

τμήματος του φετινού εκθεσιακού προγράμματος, η 19η διοργάνωση του ισπανικού 

φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες της στο κοινό την 1η Ιουνίου. Φωτογράφοι και εικαστικοί από 

22 χώρες σε όλο τον κόσμο προσεγγίζουν το ευρωπαϊκό πορτραίτο και θέτουν ερωτήματα 

για τον τρόπο συγκρότησης της ταυτότητας της Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα 

στους φωτογράφους που συμμετέχουν είναι και οι Έλληνες Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης, 

Στράτος Καλαφάτης και Νίκος Μάρκου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό μέχρι τις 26 

Αυγούστου στο Centrο Cibeles, ένα κτίριο με μεγάλη συμβολική αξία. 

Συμπαραγωγή/συνδιοργάνωση: BOZAR Centre for Fine Arts, Nederlands Fotomuseum, 

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: PhotoEspaña, http://www.phe.es/ 

 Φωτογραφίες: Jonas Forchini

www.photo.gr
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Ταξιδεύοντας στο Τρόμσο της Νορβηγίας πριν από 

περίπου ένα μήνα, τρεις φίλοι και ερασιτέχνες 

φωτογράφοι αφηγούνται τις φωτογραφικές τους 

περιπέτειες. Στην αναζήτηση του Βόρειου Σέλαος ο 

Δημήτρης Σαγιάκος, ο Βασίλης Πηλιχός και ο Απόστολος 

Τοβλέτογλου μοιράζονται εμπειρίες και εντυπώσεις από 

το φωτογραφικό τους οδοιπορικό. 

[...] Πρώτη στάση το Ersfjordbotn. Ένα πανέμορφο 

και πολυφωτογραφημένο φιόρδ. Η δημιουργία των 

Νορβηγικών φιόρδ που είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης 

των ακτών της προκάλεσε πολύμορφους δαντελωτούς 

κόλπους που διακρίνονται για την ιδιαίτερη ομορφιά τους. 

Αφού στήσαμε τον εξοπλισμό και παρατηρούσαμε τον 

έναστρο ουρανό, γρήγορα εμφανίστηκε μια πολύ αχνή 

πράσινη ζώνη κατά μήκος του ουρανού η οποία με την 

πάροδο της ώρας γινόταν πιο έντονη. Το Σέλας είχε κάνει 

την πρώτη του εντυπωσιακή εμφάνιση. Οι φωτογραφικές 

μηχανές είχαν πάρει φωτιά και τα μάτια δεν έφευγαν απ τον 

ουρανό. Πέρασαν ώρες παρατήρησης στο ίδιο σημείο. Η 

φωτογραφική εμπειρία μας συνεχίστηκε σε διάφορα σημεία 

στην νήσο Kvaloya. 

Σταδιακά η δραστηριότητα του φαινομένου έπεφτε και η 

ώρα είχε περάσει. Η εμπειρία του ταξιδιού μας αντάμειψε. 

Η πρώτη μέρα στην Νορβηγία μας πρόσφερε μια βαθιά 

αίσθηση χαράς και ευχαρίστησης. Η αγωνία αν σταθούμε 

τυχεροί στην υλοποίηση του στόχου μας, είχε εξαφανιστεί. 

Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γεμάτοι από  εικόνες  από το 

Αρκτικό τοπίο: Το Βόρειο Σέλας, τα φιόρδ, τους κάτασπρους 

από το χιόνι λόφους... 

Η επόμενη βραδιά έπειτα από μια πλούσια ημέρα στην 

πόλη, έμελλε να είναι η πιο εντυπωσιακή του ταξιδιού. 

Αναζητώντας το Βόρειο Σέλας στην Νορβηγία
Τρεις φίλοι αφηγούνται το φωτογραφικό τους ταξίδι
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Η “πράσινη νεράιδα” εμφανίστηκε αργά το 

σούρουπο και έτσι ξεκινήσαμε για την νήσο 

Sommaroy, μακρυά από την φωτορύπανση 

του Τρόμσο. Ήταν μια μεγάλη διαδρομή που 

διήρκεσε περίπου δυο ώρες, ωστόσο η ομορφιά 

της, την έκανε να μοιάζει  ολιγόλεπτη. Το 

Βόρειο Σέλας έδωσε ένα εντυπωσιακό κρεσέντο 

με πολλές “κορώνες”  να χορεύουν πάνω 

από το κεφάλι μας. Οι ζώνες κινούνταν πολύ 

γρήγορα τόσο σε μήκος όσο και σε βάθος, 

λαμβάνοντας ξαφνικά διάφορες μορφές, ενώ οι 

αποχρώσεις του Σέλαος ήταν πολλές. Ξεκινώντας 

από ψηλότερα, η χροιά των χρωμάτων ήταν 

κοκκινωπή, χαμηλότερα κυριαρχούσαν διάφοροι 

τόνοι του πράσινου, ενώ στα έντονα κατακόρυφα 

ξεσπάσματα υπήρχαν λωρίδες σε αποχρώσεις 

του μωβ και του ροζ. Το θέαμα μοναδικό καθώς 

τόσο ο ουρανός  ήταν εντυπωσιακός όσο και 

το χιονοσκεπές έδαφος και η θάλασσα, αφού 

αντανακλούσαν τα χρώματα που κυριαρχούσαν 

πάνω στους αιθέρες. 

Τα πάντα φάνταζαν μαγικά. Μια ξεχωριστή 

εμπειρία που κάθε άνθρωπος θα χαιρόταν να την 

ζήσει. [...]

Δημήτρης Σαγιάκος: https://www.facebook.com/dsnaturephotography/ 
https://www.flickr.com/photos/122931314@N04/

Βασίλης Πηλιχός https://www.facebook.com/search/top/?q=vitaspi%20photography
https://www.flickr.com/photos/vitadeltapi/

Αποστόλης Τοβλετόγλου: https://plus.google.com/+ApostolosTovletoglou
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Και τα τρία βιβλία!
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� ������ ��� ����� ��� 
* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
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Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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